
Unik forsikring af solcelleanlægget.

Allerede ved købet af Winaico moduler er der 2 års forsikrings dækning.

Denne dækning beskytter mod materielle skader, tab i forbindelse med 
driftsforstyrrelser og eventuelle produktionstab.
Derudover er der mulighed for at forlænge dækningen med 8 år.

Med ovenstående forsikring er dit anlæg sikret en stabil og langvarig ydelse til
gavn for din økonomi og miljøet.
 

Fordele ved et solcelleanlæg fra Give El
- Professionel rådgivning

- Montage af autoriseret og faguddannet personale
- Vejledning og opfølgning i drift af anlægget

-  CO2 neutral strøm, et miljøbevist valg
- Vi er naturligvis KSO certificeret. (Certifikat nr. 317)

- Konkurrence dygtige priser

Få et uforpligtende tilbud - bestil tid allerede i dag.
Kontakt : Knud Jensen  knj@giveel.dk Tlf. 28 43 26 92

Bo Kristensen bak@giveel.dk Tlf. 20 62 26 92

Telefon 75 73 25 22 – solceller@giveel.dk

Solcelle anlæg
Et skridt mod en grønnere fremtid

Telefon 75 73 25 22 – solceller@giveel.dk
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Tekniske Data

Underkonstruktion for alle anlæg:
Schletter eller Würth

Pakke 1
Modul Type WSP 240 P 6
Produktion ved optimal placering ca. 1730 kWh/år
Effekt / Areal 1,92 kWp / 13,32 m²
Vekselretter Kostal eller Fronius
Pris inkl. Moms og standardmontage 43.850,- kr.

Pakke 2
Modul Type WSP 240 P 6
Produktion ved optimal placering ca. 2808 kWh/år
Effekt / Areal 3,12 kWp / 21,65 m²
Vekselretter Kostal eller Fronius
Pris inkl. Moms og standardmontage 60.825,- kr.

Pakke 3
Modul Type WSP 240 P 6
Produktion ved optimal placering ca. 3888 kWh/år
Effekt / Areal 4,32 kWp / 29,97 m²
Vekselretter Kostal eller Fronius
Pris inkl. Moms og standardmontage 81.388,- kr.

Pakke 4
Modul Type WSP 240 P 6
Produktion ved optimal placering ca. 4752 kWh/år
Effekt / Areal 5,28 kWp / 36,63 m²
Vekselretter Kostal eller Fronius
Pris inkl. Moms og standardmontage 95.675,- kr.

Pakke 5
Modul Type WSP 240 P 6
Produktion ved optimal placering ca. 5400 kWh/år
Effekt 6,0 kWp
Areal 43,29 m²
Vekselretter Kostal eller Fronius
Pris inkl. Moms og standardmontage 115.327,- kr.
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Hvilke skatte regler gælder så?
Der findes 2 metoder til beregning af 
beskatningen: Standardmetoden og 
Regnskabsmetoden.

Standardmetoden:
Her er der ikke fradrag for udgifter, herunder afskrivning på anlægget.
Indtægter ved salg af el, herunder eget forbrug, beskattes med de producerede kWh x 60 øre, dvs. 
ved et forbrug på 4000 kWh beskattes man af 2400,- Kr, dog er der et fradrag på 7000,- Kr. et evt. 
overskydende beløb medregnes i indkomsten med 60 %.
Praktisk vil det betyde, at langt de fleste private anlæg ikke beskattes.
Regnskabsmetoden:
Der udarbejdes et driftsregnskab for ”elvirksomheden”
Regnskabet ved driften af anlægget beskattes efter de almindelige regler for selvstændige 
erhvervsdrivende.
Det betyder, at man beskattes af indtægterne ved salget af el, mens man til gengæld har fradrag 
for driften af anlægget, herunder vedligehold, forsikring, revisor m.m.
Det er ligeledes muligt at afskrive anlæggets anskaffelsessum med op til 25 % om året.

Garanti og ydelse
• 10 års produktgaranti - En mangeårig garantiløbetid til beskyttelse af din investering.

• 25 års ydelsesgaranti - Mange års pålidelig drift for dine WINAICO-Solecelle moduler.

• Høj produktivitet - De højteffektive polykrystalline solceller i WINAICO-modulerne er 
fremstillet til høje belastninger og når op på en produktivitet på op til 14,7%.

• Udelukkende plustolerancer fra 0/+5 Wp - De positive tolerancer i WINAICO-modulerne 
sikrer et vedvarende højt udbytte.

• Optimal udnyttelse af lyset til enhver tid - Den brede udnyttelse af lysspektret og en 
fremragende udnyttelse af svagt lys giver optimeret ydelse og udbytte (fyldningsfaktor: 
mindst 72,5%).

• Modstandsdygtig mod hårde vejrforhold - En øget modstandsdygtighed sikrer en stabil, 
ydelseseffektiv og langvarig drift af dit solcelleanlæg. Med en mekanisk belastningsevne på 
540 kg/m2 kan selv snelast ikke være til skade for anlægget.

• Forsikringsdækning for WINAICO solcelleanlæg - Beskytter anlægget op til 10 år mod 
ethvert tab i forbindelse med driftsafbrydelser, materielle skader og produktionstab - de første 
to år medfølger gratis ved køb af anlægget.
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